
BIOLOGIA – OMNIBUS

1. Jaka kość jest największa w ludzkim organizmie?
a) udowa
b) miedniczna
c) ramienna
d) piszczelowa

2. Na ilustracjach (A-C) przedstawiono elementy morfotyczne krwi (krwinki) nazwij je.

A. B. C.

………………………….                   ……………………….             ……………………………

3. Zaznacz punkt, w którym podano tętno w spoczynku u zdrowych, dorosłych ludzi.
a) 140 / minutę
b) 120 / minutę
c) 90 / minutę
d) 70/ minutę

4. Rysunek przedstawia budowę komórki roślinnej. Zaznacz punkt zawierający poprawny opis
rysunku

a) 1 – chloroplast, 2 – ściana komórkowa, 3 – cytozol
b) 1 – ściana komórkowa, 2 – chloroplast, 3 – cytozol
c) 1 – cytozol, 2 – ściana komórkowa, 3 – chloroplast
d) 1 – cytozol, 2 – chloroplast, 3 – ściana komórkowa
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5. Jaki proces zachodzi w mitochondriach? - …………………………….
Uzupełnij jego zapis:
Glukoza + ……………                  …………………..+ woda + energia

6. Określ prawdziwość informacji. Zaznacz P- jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F- jeśli jest
fałszywe

1. Fotosynteza to zdolność wytwarzania pokarmu. P F

2. Substancją pokarmową powstającą w procesie fotosyntezy jest glukoza. P F

3. W wyniku fotosyntezy powstaje dwutlenek węgla. P F

4. Czynnikiem niezbędnym do przebiegu fotosyntezy jest światło. P F

7. Przyporządkuj składniki pokarmowe do opisów ich głównej roli w organizmie.

A. białka
B. tłuszcze
C. cukry

1.  są głównym źródłem energii dla organizmu.
2.  są zarówno materiałem energetycznym, jak i zapasowym.
3.  są podstawowym budulcem komórek.
4.  są źródłem pierwiastków innych niż węgiel, wodór i tlen.

8. Przyporządkuj nagonasiennym przedstawionym na ilustracjach (A–C) właściwe nazwy
rodzajowe (1–4).

1. Jodła.

2. Sosna.

3. Świerk.

4. Cis.

A. ….. B. ….. C. ……

9. Przeanalizuj poniższy rysunek. Następnie podaj nazwy elementów budowy kwiatu
oznaczonych strzałkami.
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10. Skreśl zbędne wyrazy tak, aby zdania zawierały prawdziwe informacje.
Ssaki wodne oddychają tlenem rozpuszczonym w wodzie / atmosferycznym. Ich narządem wymiany
gazowej są płuca / skrzela. Występuje u nich zapłodnienie wewnętrzne / zewnętrzne. Samica składa
jaja / rodzi młode w wodzie. Po przyjściu na świat potomstwo jest / nie jest karmione mlekiem matki.

11. Podaj po jednym przykładzie ssaka, który
a) żyje w środowisku wodnym – ...............................................,
b) ma zdolność aktywnego lotu – ...............................................,
c) prowadzi nadrzewny tryb życia – ...............................................,
d) żyje pod ziemią – ...............................................

12. Określ prawdziwość informacji. Zaznacz P- jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F- jeśli jest
fałszywe

1. Główne etapy oddychania tlenowego zachodzą w jądrze komórkowym. P F

2. Do oddychania tlenowego niezbędny jest tlen. P F

3. Wymiana gazowa polega na dostarczaniu organizmowi tlenu i usuwaniu z
niego dwutlenku węgla. P F

4. U zwierząt lądowych narządem wymiany gazowej są skrzela. P F

13. Wpisz nazwy układów:
a) usuwa z organizmu szkodliwe i zbędne substancje oraz reguluje ilość wody i soli mineralnych
b) transportuje gazy oddechowe, substancje odżywcze oraz związki regulujące pracę organizmu
c) reguluje i koordynuje prace innych układów narządów za pośrednictwem substancji wydzielanych
do krwi

14. Nauka zajmująca się badaniem budowy i funkcjonowaniem komórek to …………………..

15. Zaznacz dwie cechy charakterystyczne mchów
a) zasiedlają środowiska wilgotne i zacienione
b) żyją w środowisku suchym i nasłonecznionym
c) wytwarzają zarodniki na spodniej stronie liści
d) wykształcają kwiaty
e) mają zdolność zatrzymywania wody

16. Którego podziału komórkowego – mitozy czy mejozy - dotyczą stwierdzenia?
a) zachodzi w komórkach somatycznych …………………….…………….
b) jest podziałem redukcyjnym …………………………….…….…………
c) w jej wyniku powstają cztery komórki potomne ………….………………
d) w jej wyniku powstają dwie komórki potomne ………………………….
e) umożliwia wzrost całego ciała…………………………………………….
f) dzięki niej powstają gamety ………………………………………...…….

17. Uzupełnij krzyżówkę genetyczną i ustal kto rodzi się częściej, chłopcy czy dziewczynki.
Genotypy rodziców: K – XX, M – XY

K   \ M
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18. Odpowiedz na pytania wpisując TAK lub NIE.
a) Jeżeli oboje rodzice maja grupę krwi B, to ich potomstwo może mieć grupę krwi 0?.........
b) Osoba o grupie krwi 0 jest heterozygotą? ……
c) Kobieta o grupie krwi AB może być matką dziecka o grupie A?............

19. Gatunek jest podstawową jednostką klasyfikacji. Wybierz te cechy, które opisują organizmy
należące do jednego gatunku.

a) maja zbliżone wymagania życiowe
b) nie mogą się ze sobą krzyżować
c) ich potomstwo jest płodne
d) maja różną budowę komórki
e) maja podobną budowę ciała
f) żyją w tym samym środowisku

20. Uzupełnij tekst opisujący odżywianie roślin.
Rośliny są samożywne, ponieważ same wytwarzają pokarm z ………………….…………………
i wody w procesie ………………………………. Zachodzi on w komórkach zielonych części rośliny,
w strukturach zwanych …………………………. Zawierają one zielony barwnik …………., dzięki
któremu rośliny pochłaniają ………………….. niezbędne do tego procesu.
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